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 �ر�اتهالسالم علیكم ورحمة هللا و 
 اللهم صلِّ وسلم على عبدك ورسولك محمد.

واؤهـا �قول: هذا القول في حمص وأهلها، قال ابن ُجبیر في رحلته: فأحمـد خـالل هـذه البلـدة ه
 الرطب ونسیمها المیمون، �عني أفضل خالل هذه البلدة هواؤها الرطب ونسیمها المیمون.

 ال ٍء �كـون �مـدن الشـام، وهـي مطلسـمةٌ وقال اإلدر�سي في (نزهة المشتاق) وهواؤهـا أعـدل هـوا
 تدخلها حیٌة وال عقرب، ومتى ُأدخلت على �اب المدینة هلكت في الحال.

 ا، و�ــالمقــال القزو�نــي فــي (آثــار الــبالد وأخبــار العبــاد) والیعقــو�ي فــي (البلــدان) لــم یــذ�ر عیًبــ
ــا شخصــًیا أراد أن �شــرح مــا اشــتهر عــن القــول مــن  الحماقــة مــع �ــاقوت ال �عــدو أن �كــون رأً�

مـر أالتحفظ على هذه النِّسـبة؛ ألن هنـاك مـن قـال �خالفهـا، فقـال: ومـن عجیـب مـا تأملتـه مـن 
 ها وتر�تها اللذین ُ�فسدان العقل، حیث ُ�ضرب �حماقتهم المثل.ئحمص فساد هوا
مــا أوهــو قــوٌل ُمقابــٌل �مــا ُ�ضــاده مــن علمــاء ُعــرف عــنهم التحــري والضــبط،  ،هــذا �ــالم �ــاقوت

لشـأن اطلسم وعدم دخـول العقـارب إلـى حمـص، فـإن �ثیـًرا مـن الـد�اترة الُمعتنـین بهـذا حقیقة ال
 ، �قولــون: �ــأن الســبب فــي ذلــك هــواكالــد�تور/ حكــم الــدقاق، والــد�تور/ ســمیر شمشــم وغیرهمــ

ــادة ا ــادةوجــود م ــر م ــة حمــص، وُ�عتب ــي تر� ــق ف ــع مــن  لزئب ــائن، و�من ســامة �النســبة لهــذا الك
 التبییض فیها.

 ....طالب:....
 �هللا ما أدري.

ــا ذ�ــروا فــي �تــاب المناســك أن الــذ�اب ال ُیوجــد فــي منــى  ُوِجــد، هــذه ،مــا هــو �صــحیح ،فالعلمــاء لمَّ
هـا فیهـا الخیـر والشـر، وفیهـا األخیـار، وفی ،األخبار بین إفراط وتفر�ط، فحمص �غیرها مـن البلـدان

 األشرار مثل غیرهم.
ال آنًفـا له ماذا قول األول: ذهب ابن األعرابي أخًذا من قو وهذا �قول: أقوال النُّحاة في "آنًفا" الق

ادي إلـى ، والفیـروز آ�ـي ر ري، والقرطبي، وابن عطیة، والمنـذأي: منذ ساعة، والزَّجاج، والزمخش
 �قـرب أنها ظـرف زمـاٍن، قـال الزَّجـاج: أي: مـاذا قـال السـاعة؟ فـالمعنى مـاذا قـال مـن أول وقـتٍ 

 منا.
نًفــا أبــو البقــاء، وأبــو الســعود، والســمین الحلبــي إلــى جــواز نصــب آالقــول الثــاني: ذهــب مكــي، و 

عظـه لو  اُمبتـدئً  -صـلى هللا علیـه وسـلم–على الحال من الضمیر في قـال، أي: مـاذا قـال محمـٌد 
 وجواز أن �كون آنًفا ظرًفا أي: ماذا قال قبل هذا الوقت؟  -یهزءون بذلك-المتقدم 

آنًفـا  -علیـه الصـالة والسـالم–مـع قـر�هم منـه، ومـن قولـه وفي هذا فائدة عظیمة من قول المنافقین 

¹   {�عنــــي: قر�ًبــــا،   ̧  ¶   µ{ :حجــــب عــــنهم حفــــظ  -جــــلَّ وعــــال–دلیــــل علــــى أن هللا  ]١٦[محمــــد
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 {الحدیث؛ لئال ُ�قال في الرواة: من هو منافق حفًظا للُسنَّة النبو�ة، �عني ما �قر فـي قلـو�هم شـيء 
  ¹  ̧  ¶   µ{ :ر أنــه حفــظ الحــدیث هــذا المنــافق وأداه أو أخــل �أدائــه لــُذكر ألنــه  ]١٦[محمــد لــو ُقــدِّ

ـنَّة أن فـي الـرواة منافًقـ أخبـر عـنهم  -جـلَّ وعـال–، لكـن هللا افي ُ�تب الرواة، ُثم احُتج علـى أهـل السُّ

¹   {أنهـم ال �حفظـون شــیًئا ممـا یتعلــق �الشـرع؛ ولــذلك �قولـون:   ̧  ¶   µ{ :وهـذه فائــدٌة  ]١٦[محمــد
 .لها ُیتنبه عز�زة

 طالب:........ 
لـه أثـر �ظهـر علـى علمـه وعملـه، ومـن لـه فعلى �ل حال اإلرث له أثر، فمن إرثه وافر من النبوة 

إرٌث مــن غیــر النبــوة �النفــاق والمصــادر األخــرى �مــن �عتمــد علــى غیــر الــوحیین �ظهــر ذلــك أثــره 
 على قوله وفعله.

 بتـدًئ أي:ي قال في تفسـیره: وآنًفـا حـال، أي: مالقول الثالث وهو رأي اإلمام أبي حیان األندلس
 ما القول الذي أأتنفه قبل انفصاله عنه على أن من عدها ظرًفا...على من عدها إ�ش؟

 طالب:........
 .نعم

 طالب:........
 من عدها.

 طالب:........
 ما لها عالقة �الكالم �عیدة.

 طالب:........
 منقطع الكالم. ،ما هو مناسب، لكن شدد النكیر هنا في أثناء سطر نعم

حـاة عـده على من عدها ظرًفا فقال: والصحیح أنـه أي: آنًفـا لـیس �ظـرف وال نعلـم أحـًدا مـن النُّ 
 في الظروف.

قـال فـي قد ذ�ر السمین الحلبي قول شیخه أبي حیان ولم یتعقبه �عادته إذا لم یرتِض قولـه، و و 
 ة الزمخشــري أنــه ظــرٌف حــالي �ــاآلن؛آخــر �المــه: واختلفــت عبــارتهم فــي معنــاه، فظــاهر عبــار 

ره �الساعة.  ولذلك فسَّ
فســیٌر وقــال ابــن عطیــة: المفســرون �قولــون: آنًفــا معنــاه الســاعة الماضــیة القر�بــة منــا، وهــذا ت

ا الطاهر بن عاشور، فقال: ولم ترد هذه الكلمـة إال منصـ و�ًة علـى �المعنى، قلت: وقد أغرب جد�
 الظرفیة.

حجــر آنًفــا هــذا یتبــین أن إعــراب الحــافظ ابــن نــي عــل ابــن حجــر، و��عنــي هــذا مقتضــى رد العی
ح؛ ألن أ�ا حیان إمام الصنعة قد ُعرف بتحر�ه وتدقیقـه واتباعـه  صحیٌح ال مطعن فیه بل ومترجِّ
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�سـبب  -رحمـة هللا علـى الجمیـع–َسنن النُّحاة المتقدمین، وموقفه مع شیخ اإلسالم ابـن تیمیـة 
لحـافظ ابـن حجـر قـد تلقـف هـذا اإلعـراب منـه؛ ألن الشـافعیة سیبو�ه معروف ومشـهور، ولعـل ا

ا في تراجمهم. ،ُ�عظمون أ�ا حیان  و�ثنون علیه جد�
 أبو حیان ما هو �ظاهري؟

 طالب:........
 ؟ماذا

 طالب:........
ا و�حمــدون لــه موقفــه مــع شــیخ اإلســالم ابــن تیمیــة مــن �عــد أن نــزغ النحــ و و�ثنــون علیــه جــد�

 الجمیع.بینهم، �هللا یتولى 
طیب اآلن الخـالف فـي �ونهـا منصـو�ة علـى الظرفیـة أو علـى الحالیـة، إذا نظـرت إلیهـا مـن جهـة 

هـا فهي حالیة؛ ألنها ُتبین هیئة، و�ذا نظـرت إلیهـا مـن جهـٍة أخـرى فهـي منسـو�ٌة علـى الظرفیـة؛ ألن
ون عنـى، ُ�عر�ـتدل على وقت، وال �منع أن �كون فیها شوٌب من األمر�ن، والعلماء �عر�ـون تبًعـا للم

 ،الكلمة تبًعا لمعناها، فمن هذه التي ُ�ختلف فیهـا فـي �عـض المواضـع هـل هـي بیانیـة أو تبعیضـیة
نفـــس الوقـــت تبعیضـــیة؟ أم تجـــد أن فیهـــا شـــوب بیـــان، وشـــوب تبعـــیض، خـــاتم مـــن حدیـــد بیانیـــة 

ة النُّحـاتبعیضیة و�یانیة، لكن �عض الناس یلوح لـه أن هـذا أرجـح، فیمیـل إلـى أنهـا بیانیـة، و�عـض 
 �میل من حیث المعنى والسیاق أن هذا أرجح، فیقول: تبعیضیة.

ان أو تبعـیض؟ هـل هـو بیـ ]٨٢[اإلسراء: }y   x   w   v   u   t{ في �عني مثل ما اختلفوا
تبعــیض؛  ،كثیــر مــن أهــل العلــم بــل أكثــرهم �قــول: بیانیــة وأن القــرآن �لــه شــفاء، و�عضــهم �قــول: ال

 أن ُیتعــالج �ــه وُ�تــداوى �ــه، ومنــه مــا هــو أحكــام، ومنــه مــا هــو آداب، ألن منــه مــا هــو شــفاء ُ�مكــن
و أ ،أو �لـه عقائـد ،ومنه قصص وأخبار وعقائد، هل ُ�مكن أن ُ�قال: �له أحكام، القرآن �له أحكام

 X   {كله آداب؟ منه هذا، ومنه هذا، ومنه هذا، ومنه الشفاء، وهـل ُ�مكـن أن ُ�قـرأ علـى المـر�ض 
[   Z   Y{  َالم]:ین، إال إذا قلنا: إن الشفاء أعم من شفاء األبدان ]١َسد شمل أنواع � ،أو آ�ة الدَّ

ین شـفاء للجهـل فـي هـذا البـاب، نعـم والقصـص شـفاء، واألحكـام شـفاء...إل ى الشفاء �لهـا، فآ�ـة الـدَّ
 آخره، فتكون بیانیة.

ـا تأمـل المعنـ المقصود أن �ون العلماء �ختلفون في معنى أو في إعـراب؛ ألن �ـل واحـٍد مـنهم  ىلمَّ
ح لـــه هـــذا، و�عـــد هـــل اإلعـــراب تـــا�ٌع للمعنـــى أو المعنـــى تـــا�ع  :یبقـــى أن المســـألة مـــع الســـیاق تـــرجَّ

 لإلعراب؟
 طالب:........

 اإلعراب یتبع المعنى.
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 طالب:........
 ؟ماذاأو دور، 

 طالب:........
 كیف؟

 طالب:........
و أعــرب القائــل النتهــى اإلشــكال؛ ألنــه أعــرف لــ ،ي بیعــرب الســامع، مــا �فهمــه الســامع، اآلن الــذال

الكـالم  �كالمه ومعناه، لكن السامع ماذا �فهم من هذا الكالم، وتبًعا لفهمه للكـالم ُ�عـرب، وقـد �فهـم
ــا تحققــوا فــي الروا�ــة  ،�ــاة أمــهذ�ــاة الجنــین ذتبًعــا لإلعــراب �مــا فــي  نــه أفهــم الجمهــور المعنــى لمَّ

�ى ذ یُ ال�یًة له ذ�اة أمه تذ�اة، فذإذا خرج میًتا من �طن أمه الم ین، فقالوا: إن الجنینأمرفوع الجز 
 �یتها.ذكیت ما لم ُ�جزم �أنه مات قبل تذُ �یة، ولو خرج میًتا من �طن أمه إذا ذیؤ�ل بدون ت

ة �یــذ�اتــه مثــل تذوالــذین قــالوا: إن الجــزء األول المبتــدأ مرفــوع والثــاني منصــوب، قــالوا: ال، تجــب 
وا �اة أمه، فهل هؤالء فهموا المعنى من اإلعراب أو اإلعراب مـن المعنـى؟ فهمـذ�اة الجنین ذأمه، 

بیــًرا ألن لهــا أثـًرا � ؛لهـذه األمـور االمعنـى مـن اإلعــراب؛ ولـذلك ینبغـي أن �كــون طالـب العلـم منتبًهــ
 ینتبـه لـدقائقها، وُ�عنـى ،ینبغي أن �كون طالب العلم عنده فقـه فـي هـذه األمـور ،في فهم النصوص

ا فـــي المعنـــى، فـــي فهـــم المعنـــى، فـــي فهـــم الـــنص، المتعلقـــات الجـــار  رنهـــا لهـــا أثـــر �بیـــبهـــا أل جـــد�

ـــــــــق �مـــــــــا ســـــــــبق   }f   e   d   c   b   a   ` g   h   {والمجـــــــــرور، والظـــــــــرف إذا تعل
 لهن؟ أم لهم  ]٣٣[النور:

 .نعم
 طالب:........

؟ رة، وُ�ـنص علیـه �ـالمغفرةهذا قول األكثر: لهن، لكن هـل الُمكـره علیـه ذنـب أصـًال لیسـتحق المغفـ
هل علیه ذنب؟ أبو حیان وجمٌع من أهل العلم �قول: لهـم، أمـا هـن مـا أذنـبن مـن أجـل أن �حـتجن 

م الـنص اخـتالف جـذري، �عنـي هـإلى مغفرة، فمثل هـذه األمـور والمتعلقـات �ختلـف فیهـا المعنـى وف
، لكـن اإلكراه غفوٌر رحیم لهم أول من �سمع �الم أبي حیان �قول لك: ُ�كره الفتاة على البغاء و�عد

مــع ذلــك هــذا الــنص الُمجمــل ُتفســره نصــوٌص أخــرى، وأنــه ال تكــون هــذه المغفــرة إال �عــد تو�ــة، ال 

¤      £¢      ¡  ~ے    {  z   y   x   w   v   u   t   }   |  {تكون إلى �عد تو�ة مثل 

�عـدها  مـافها لو لم �كن هنـاك تو�ـة البد من التو�ة �اإلجماع هنا؛ ألن ما �عد ]٥٣[الزَُّمر: }¥¦

 .]٥٦[الزَُّمر: }Ï   Î   Í   {ُینافي هذا األمل، وهذا الرجاء من اآل�ات األخرى 
 طالب:........
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 }ے ~  z   }   |   {  {إلــى آخرهــا المقصــود أن مــا �عــد اآل�ــة یــدل علــى أن هــذا األمــل الكبیــر ال 
عـدها مـن �مـا � ار هـذا األمـل الكبیـر منقوًضـا، و�ال صأنه البد أن �كون مقروًنا بتو�ة ]٥٣[الزَُّمر:

 ما هو مفهوم؟أم اآل�ات مفهوم 
 طالب:........

 �عم بدون فائدة. -معناه؟ فما–ألن هذه أمور البد أن یتنبه لها طالب العلم و�ال 
 طالب:........

آل�ـــة مـــن مـــا �عـــد هـــذه ا شـــرط تو�ـــة ظـــاهر، لكـــن همـــا فیـــ ]٥٣[الزَُّمـــر: }¡   ¢   £   ¤   ¥¦ {
 .له هذا الوعد، وهذا األمل الواسعالتخو�ف والوعید یدل على أنه إذا لم یتب ال یتناو 

 طالب:........
 .اهمالزمحشري وابن حیان �ال

 طالب:........
 .نعم

 طالب:........
 آنًفا، ما هو �الكالم آنًفا أتكلم في...

 طالب:........
 فیها؟ ماذا

 طالب:........
 .نعم

 ..طالب:......
على �ل حال ُفِهـم المقصـود، وجـزاك هللا خیـًرا، نحـن ذ�رنـا قـول ابـن حجـر، وتعقـب العینـي و�ـالم 

 �عض أهل العلم في هذه المسألة.
ه الحمد هلل رب العالمین، وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمد وعلى آله وأصحا�

 أجمعین.
الــذي حار�ـــه  -�عنــي هرقـــل–ار�ون هــل هـــو فــي الـــدرس الماضــي قـــال ابــن حجـــر: واختلــف اإلخبـــ

 �هللا أعلم. ،المسلمون في زمن أبي �كٍر وعمر أو ابنه؟ واألظهر أنه هو
 وقال العیني: والذي أثبته في تار�خي عـن أهـل التـوار�خ واألخبـار أن هرقـل الـذي �تـب إلیـه رسـول

 ، و�ـان فـي خالفـة أبـيقد هلك، وملك �عده ابنه قیصر، واسـمه مـورِّق  -صلى هللا علیه وسلم–هللا 
 ثم ملك �عده ابنه هرقل بن قیصر.  -رضي هللا تعالى عنه-�كٍر 
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كــالم ابــن حجــر واســتظهاره أنــه هــو؛ ألن الحفیــد أ�ًضــا اســمه هرقــل �مــا �ظهــر مــن �ــالم العینــي 
الحفیــد أ�ًضــا اســمه هرقــل، وجــاء تســمیته هرقــل فــي هــذه المعــارك فــي عهــد عمــر مــثًال، ولــم �كــن 

ا ، ومـالم �كن له ِذ�ر، فغلب علـى الظـن أنـه هـو مـادام االسـم واحـدً  ،واسطة بینهمالقیصر االبن ال
 ثبتت عنده وفاة، قال: واألظهر أنه هو ما تغیر.

ومثــل هــذا �مــا مــر بنــا فــي أســماء الــرواة أنهــم یتتــا�عون علــى اســم، ثــم �قــع حــوادث لهــذا، وحــوادث 
كثــر مــن واحــد، وقــد ُ�ظــن أن الجماعــة لهــذا، فــُتظن حادثــة واحــدة أو العكــس، وقــد ُ�ظــن الــراوي أ

واحــدة، وهــذا مــن أولــى مــا ینتبــه لــه طالــب العلــم فــي دراســة األســانید، وللحــافظ الخطیــب البغــدادي 
(ُموِضح أوهام الجمع والتفر�ـق) �تـاب مـن أنفـس مـا ُ�تـب فـي هـذا البـاب یـدل علـى القـدم الراسـخة 

مــة م �مقدمــٍة ذ�ــر منزلتــه بــین هــؤالء األئتعقــب األئمــة مــن البخــاري فمــن دونــه فــي هــذا البــاب، وقــدَّ 
 �حسن �كل طالب علم أن �قرأها؛ لیعرف قدر نفسه. ،مقدمة تدل على تواضٍع جم ،وأنه ال شيء

هرقل هذا لمَّا �ان الحفید في عهد عمر وهو الذي طالت مدته وحصلت الحروب أكثرهـا فـي وقتـه 
 أنه هو.فعل هرقل، ذ�ر هرقل، جیَّش هرقل، فغلب على ظن الحافظ 

خي والـذي أثبتـه فـي تــار� قـال: ال، قـال: ،مـؤرخالعینـي  ،وفـي تقـدیر العینـي وهـو لـه عنا�ـة �التـار�خ
قـد هلـك،  -صـلى هللا علیـه وسـلم–عن أهل التوار�خ واألخبار أن هرقل الـذي �تـب إلیـه رسـول هللا 

ثـم ملـك  -عنـه رضي هللا تعـالى-وملك �عده ابنه قیصر، واسمه مورِّق، و�ان في خالفة أبي �كٍر 
وعلیــه �ــان الفــتح، وهــو  -رضــي هللا عنــه-�عــده ابنــه هرقــل بــن قیصــر، و�ــان فــي خالفــة عمــر 
 فاســتقر �القســطنطینیة، ،-رضــي هللا عنهمــا-الُمخــرج مــن الشــام أ�ــام أبــي عبیــدة وخالــد بــن الولیــد 

 �هللا أعلم. ،وعدة ملو�هم أر�عون ملًكا، وسنیهم خمسمائة وسبع سنین
(فـتح البـاري): "ذ�ـر السـهیلي أنـه بلغـه أن هرقـل وضـع الكتـاب فـي قصـبٍة مـن  قال ابـن حجـر فـي

ذهب" �عني �ما توضع اآلن الوثائق والصكوك في قصباٍت إما من الورق أو البالستیك أو �شيٍء 
 من هذا لحفظها.

لــم یزالــوا  أنهــمتعظیًمــا لــه،  "ذ�ــر الســهیلي أنــه بلغــه أن هرقــل وضــع الكتــاب فــي قصــبٍة مــن ذهــب 
ثني حتــى �ــان عنــد ملــك الفــرنج الــذي تغلــب علــى طلیطلــة، ثــم �ــان عنــد ســبطه، فحــدَّ  ،ارثونــهیتو 

 ،أحــد قــواد المســلمین اجتمــع بــذلك الملــك أو ابــن ســعد دی�عــض أصــحابنا أن عبــد الملــك بــن ســع
 .نه من تقبیله فامتنعمكِّ ا رآه استعبر، وسأل أن �ُ فأخرج له الكتاب، فلمَّ 

ســیف الــدین  قــال: حــدثني القاضــي نــور الــدین بــن الصــائغ الدمشــقي قلــت: وأنبــأني غیــر واحــٍد عــن
إلــى ملـــك المغــرب بهد�ـــٍة، فأرســلني ملـــك  قـــال: أرســلني الملـــك المنصــور قـــالوون  قلــیج المنصــوري 

المغـــرب إلـــى ملـــك الفـــرنج فـــي شـــفاعٍة فقبلهـــا، وعـــرض علـــي اإلقامـــة عنـــده فامتنعـــت، فقـــال لـــي: 
مصــفًحا بــذهب، فــأخرج منــه مقلمــة ذهــب، فــأخرج منهــا ألتحفنــك بتحفــٍة ســنیة، فــأخرج لــي صــندوًقا 

 كتاً�ا قد زالت أكثر حروفه".
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 المقلمة �عني موجودة اآلن؛ لكنها �طر�قٍة غیر الموجودة سا�ًقا.
 طالب:........

ا ُتمزق بیوم ،ال، الموجودة في أیدي الطالب، طالب المدارس ُمقلدة على تلك  .لكنها ضعیفة جد�
 طالب:........

مـن صـفر قو�ـة ینا مقالم مأثورة �عني �عرض اإلصبعین و�طـول الشـبر مـن نحـاس غالًبـا أو لكن رأ
ا �عني الذ اة وفـي طرفهـا دو  ،-�ـإذن هللا–تحمیـه  ،ي في جوفها ال ُ�مكن أن یتعرض لتلفمتینة جد�

نه فیها حبر ُ�حكم إغالقها، و�نقلها الكاتب في �ل مكان؛ ألنهم ما هم �عبئـون القلـم وخـالص ینسـو 
ا الحبــر ال، تفــتح الــدواة والقلــم مــا فیــه مــا ُ�مكــن أن یــدخل جوفــه حبــر مــن قصــب ُ�غمــس فــي هــذ

اء جـالكتا�ـة، نحـن اآلن  ُ�عـانون مـن مي فیه، ثم ُ�غمس ثانیة وهكذا، فهـوُ�كتب فیه حتى ینتهي الذ
 نهمالنــاس مــنهم الُمقـل مــن الكتا�ــة، ومــو ي �كفیــك شــهر مـا تحتــاج إلــى تعبئتــه لمـدة شــهر، القلـم الــذ

هللا �ال �عرف القلم تجد ما عنده قلـم، تقـول لـه: وقَّـع، �قـول:  ،الُمكثر، و�عض الناس في اإلجازات
، مـا انحن �إجازة، هـذا یـدل علـى أنـه ال سـبب وال نسـب لـه مـع العلـم إال طالـب علـم مـا �حمـل قلًمـ

 وارد وال....، �هللا المستعان.  ُ�قید فوائد وال ش
ســنیة، فــأخرج لــي صــندوًقا مصــفًحا بــذهب، فــأخرج منــه مقلمــة ذهــٍب، فقــال لــي: ألتحفنــك بتحفــٍة "

فأخرج منهـا �تاً�ـا قـد زالـت أكثـر حروفـه، وقـد التصـقت علیـه خرقـة حر�ـر" نعـم إدخـال الشـيء بـین 
ــا �انــت الحــروف �ــارزة مــن أثــر الحبــر،  الكــالم ال شــك أنــه ُ�ســبب زوال �عــض الحــروف الســیما لمَّ

؛ ، لــه حجــم فــي الورقــةاي الورقــة تلمــس أثــر الحــروف؛ ألن لــه وجــودً فــ ا�ــارزً  االحبــر �ــان یتــرك أثــرً 
ن أولذلك �حتاجون إلى تتر�به إذا انتهى من �تا�ة الصفحة ألقى علیها شیًئا من التـراب؛ مـن أجـل 

تنشف، ثم یز�د بروز الحبر في المطا�ع العكس البـروز مـن خلـف الصـفحة؛ ألنهـا حـروف معدنیـة 
اللـوح علـى الـورق، فیبـرز أثـر هـذا الحـرف مـن الخلـف، هـذا األصـل ُتنضد على لوح، وُ�كـبس هـذا 

ال مـــن أمـــام وال مـــن خلـــف، ثـــم جـــاء عهـــد اآلالت  افـــي الطباعـــة، ثـــم جـــاء عهـــد التصـــو�ر ال �ـــارزً 
 الطباعة الحدیثة ما فیها أثر لشيٍء من هذا.

ا العمل فیـه �عني هذه اآلثار والبروزات سواًء �انت من األمام ومن الخلف ُ�ستصحب معها أن هذ
تعـب، �عنـي تستصـحب أن الكتـاب لمَّـا �ـان فیـه بـروز أنـه �المنقـاش ُیؤخـذ �ـل حـرف وُ�وضـع فــي 

ه تُـرص اللوح، ُثم ُیؤخذ الحرف الذي یلیه (قد) تأخذ القاف قبل، ثم الدال، ثـم الظـاء، ثم...إلـى آخـر 
ن �عنــي �عــض یــومین تصــف الحــروف، لكــن اآلن المطــا�ع اآل ا، تأخــذ لــك یوًمــاللــوح هــذا �ــامًال 

الكتب مكثت في الطباعة عشر سنین، �عني (فتح البـاري) بـوالق أو لسـان العـرب أكثـر مـن عشـر 
 لكترونیـة، مـا تحتـاج شـيءإسنین ُ�طبع، اآلن �إمكانهم أن �طبعوا مائة ألف ُنسخة في أقصر مدة 

 ما تحتاج تعب.
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بــذهب، فــأخرج منــه مقلمــة فقــال لــي: ألتحفنــك بتحفــٍة ســنیة، فــأخرج لــي صــندوًقا مصــفًحا "�قــول: 
أتي �تــب مــن تــذهــٍب، فــأخرج منهــا �تاً�ــا قــد زالــت أكثــر حروفــه، وقــد التصــقت علیــه خرقــة حر�ــر" 

مـن التر�ات، وقـد وضـع أصـحابها الـذین مـاتوا مـن سـنین واسـتعملوها سـنین �عـض األشـیاء، مـنهم 
الـورق �حفـظ وعلـى حـد زعمهـم أن هـذا  ،�ضع ورق شجر وهذا �ثیر، وهذا �أتي مـن مصـر والهنـد

 ا �كتبـون �مـ امـا فیـه إشـكال، لكـن إذا �ـان هـذا اعتقـادً  اعاد��ـ ا�ان سببً  االورق، و�ذا �ان هذا ُمجر�ً 
هـذا مـا نـدري  �بیكج،  �ا �بیكج احفظ الورق �كتبون  -وما فیه ورق وال شيء-على �عض الكتب 

 فیة. هو؟  ما ُیدرى شیطان، ما ُیدرى... فیكون من الشرك، نسأل هللا العا ما
�عنــي أبــدى �عضــهم احتمــال أن �كــون هــذا اللفــظ ترجمــة الســم الجاللــة عنــدهم، �عنــي �ــا هللا احفــظ 

 .   -جلَّ وعال-الورق، لكن نحتاج إلى ثبوت مثل هذا و�ال فاألصل أنه دعاٌء لغیر هللا 
 في الكتاب بلون هذه الورقة، وُ�سود الورق وُ�شوش علیه. اهذه األوراق المودعة تترك أثرً 

فالمقصـــود أن علـــى طالـــب العلـــم أن یهـــتم �كتا�ـــه و�مـــا قیـــل: ال تجعـــل �تا�ـــك بوًقـــا وال صـــندوًقا، 
الصندوق واضح أنك تحفظ فیـه حوائجـك النفیسـة مـن وثـائق وصـكوك، �ـم واحـد أعلـن فـي الجرائـد 

  أن صك البیت ضاع وهو موجوٌد عنده في �تاب، نعم ُینسى.
ون ي �قولـون: لهـا غـالف بـدمـن النـاس فـي الكتـب الورقیـة التـٌر أما أن تجعلـه بوًقـا فكمـا �فعلـه �ثیـ

د علــى الكتــاب، وقــ اتجلیــد التجلیــد مــا �قــدر، لكــن �جعلــه هكــذا مثــل البــوق، وهــذا ال شــك أن لــه أثــرً 
�عنـي جـاؤوا للعلـم  ،رأیت �عینـي مـن طـالب العلـم، لكـنهم طـالب علـم نظـامي مـا هـم �طـالب ِحلـق

ل وجعــ ،لتفســیر فــتح القــدیر فتحـه فتًحــا مؤذً�ــا مفســًدا للكتــابأولئـك فــیهم مــا فــیهم، مــن معـه �تــاب ا
 �الجلد هذا، ورأینا من هو أسوأ من ذلك إذا مرت �ـه آ�ـة السـجدة فـي المصـحف االجلد هذا ملتصقً 

وضــع المصــحف هكــذا علــى األرض قلبــه علــى األرض، أهــل العلــم �كرهــون أن یبقــى المصــحف 
 كذا؛ ألنه امتهان، فكیف تقلبه على ظهره؟!منشوًرا هكذا، �عني ما تسجد وأنت فاتحه ه

 طالب:.......
 . نعم

 طالب:.......
مــا عنــده أي  ،ُ�مــزق الكتــاب علــى حســب حاجتــه إلیــه؛ ألنــه مــا ال حاجــة لــه �الكتــاب إال االختبــار

 اعتبار لهذا الكتاب إال لهذا االمتحان، و�ذا انتهى خالص. 
فقــال: هــذا �تــاب نبــیكم إلــى جــدي قیصــر، مــا زلنــا نتوارثــه إلــى ، "وقــد التصــقت علیــه خرقــة حر�ــر

لحفـظ، اآلن، وأوصانا آ�اؤنا أنه ما دام هذا الكتاب عندنا ال یزال الملـك فینـا، فـنحن نحفظـه غا�ـة ا
 لیدوم الملك فینا، انتهى. النصارى؛ ونعظمه ونكتمه عن

صـلى هللا علیـه -أن النبـي  انًفـو�ؤ�د هذا ما وقع في حدیث سعید بن أبـي راشـد الـذي أشـرت إلیـه آ
ني �تبـت إلـى إ�ا أخا تنوخ « :فقال له ،فامتنع ،عرض على التنوخي رسول هرقل اإلسالم -وسلم
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و�ـذلك  »مـا دام فـي العـیش خیـرٌ  ایـزال النـاس �جـدون منـه �أًسـ نفأمسكها فلـ ،ملككم �صحیفةٍ 
صـلى هللا  -ب رسـول هللاقـال �تـ ،من مرسل عمیر بن إسحاق )األموال(أخرج أبو عبید في �تاب 

ـ ،إلـى �سـرى وقیصـر -علیه وسلم ـ ،ا قـرأ الكتـاب مزقـهفأمـا �سـرى فلمَّ ا قـرأ الكتـاب وأمـا قیصـر فلمَّ
وأمـــا هـــؤالء  ،أمـــا هـــؤالء فیمزقـــون « :-صـــلى هللا علیـــه وســـلم-فقـــال رســـول هللا  ،طـــواه ثـــم رفعـــه

ــ -صــلى هللا علیــه وســلم-أن النبــي  ي و�ؤ�ــده مــا رو  »فســتكون لهــم �قیــة ا جــاءه جــواب �ســرى لمَّ
 ."�هللا أعلم »ثبت هللا ملكه« :قال ،ا جاءه جواب هرقلولمَّ  »مزق هللا ملكه« :قال

ابي ا�ا بهذا التنوخي، فُیقال: صححدیث التنوخي الذي ُأشیر إلیه في دروٍس مضت، وقلنا: إنه ُ�ع 
بي صــــغار حدیثــــه متصــــل، وذ�رنــــا أن التــــا�عي هــــو التنــــوخي، والصــــحا حدیثــــه ُمنقطــــع، وتــــا�عي

 .-علیه الصالة والسالم-الصحا�ة الذین لم �سمعوا من النبي 
هـــذا الحـــدیث فـــي ُمســـند اإلمـــام أحمـــد �طولـــه فـــي الجـــزء الثالـــث صـــفحة أر�عمائـــة وواحـــد وأر�عـــین، 

أر�عمائــة وســتة  ،واثنــین وأر�عــین مــن الطبعــة المیمنیــة الســتة، ومــن طبعــة الرســالة أر�عــة وعشــر�ن
ابن �ثیـر و خمسة وعشر�ن، و عشر، واألموال ألبي عبید صفحة ستمائة عشر إلى أر�عمائة وتسعة 

 ،، وقــال: هــذا حــدیٌث غر�ــبةعشــر  ة وســتعشــر  ا�ــة والنها�ــة فــي الخــامس صــفحة خمــسفــي البد
 و�سناده ال �أس �ه تفرَّد �ه أحمد.

حدیٌث غر�ب و�سـناده ضـعیف؛ لجهالـة سـعید بـن أبـي  :وفي التعلیق على المسند األرناؤوط ورفاقه
قي بن خز�م، ولم ُیؤثر توثیقـه عـن غیـر ابـن حبـان، و�ـایرِو عنه غیر عبد هللا بن عثمان اشد فلم ر 

 رجاله عدا التوخي رجال الصحیح.
مـل ألنـه �حت ؛مسـتبهًما قال ابن حجر: "تنبیه لمَّا �ان أمر هرقل في اإل�مـان عنـد �ثیـٍر مـن النـاس

قتــل، و�حتمــل أن �كــون اســتمر علــى أن �كــون عــدم تصــر�حه �اإل�مــان للخــوف علــى نفســه مــن ال
هذا  هرقل، ختم البخاري  الشك حتى مات �افًرا، وقال الراوي في آخر القصة: فكان ذلك آخر شأن

البــاب الــذي اســتفتحه �حــدیث األعمــال �النیــات �أنــه قــال: إن صــدقت نیتــه انتفــع بهــا فــي الجملــة، 
لمناســبتها حــدیث  ؛ي بــدء الــوحيفـ ابــن النــاطور و�ال فقـد خــاب وخســر، فظهــرت مناسـبة إیــراد قصــة

ــه:  ــام" �قول ر البــاب �ــه، و�ؤخــذ للمصــنف مــن آخــر لفــٍظ فــي القصــة براعــة االختت األعمــال الُمصــدَّ
 . "هذا آخر شأن هرقل"�ما أنه آخر الباب  "فكان ذلك آخر"
 وهو واضٌح �ما قررناه" ُ�قابل براعة االستهالل. ،"براعة االختتام
 طالب:.......

 ه تردد؟ین، �عني �ونأ
 طالب:.......

على نصرایته، لكن الذي �قرأ الكالم مجرًدا �قول: �حتمـل أنـه وقـر اإل�مـان فـي قلبـه، لكـن  هو �اقٍ 
�عني مرتكـب  ،وهل ینفعه هذا أو ال ینفعه؟ وعرفنا أن الخوف ،فلم ُ�علن إسالمه ،خاف على ملكه
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ین مــن األصــل فیــه الكفــر، مــن المكفِّــر خوًفــا علــى نفســه، �ختلــف بــین مــن األصــل فیــه اإلســالم و�ــ
األصــل فیــه اإلســالم ال ُ�خــرج منــه إال بیقــین، ومــن األصــل فیــه الكفــر ال ُیــدخل فــي اإلســالم إال 

 بیقین.
"فإن قیل: ما مناسبة حدیث أبي سفیان في قصة هرقل ببدء الوحي؟ فالجواب أنهـا تضـمنت �یفیـة 

ء؛ وألن اآل�ــة المكتو�ــة إلــى هرقــل فــي ذلــك االبتــدا-صــلى هللا علیــه وســلم–حــال النــاس مــع النبــي 

   %"   #   $    {للــدعاء إلـــى اإلســالم ملتئمـــٌة مــع اآل�ـــة التـــي فــي الترجمـــة، وهــي قولـــه تعـــالى: 
ــــــــــال تعــــــــــالى:  ]١٦٣[النســــــــــاء: }&   '   ) ــــــــــة، وق  }M   L   K   J      P   O   NQ {اآل�

@    {وهـو معنـى قولـه تعـالى: اآل�ة، فبـان أنـه أوحـى إلـیهم �لهـم أن أقیمـوا الـدین،  ]١٣[الشورى:
   B   A{ :سـل فـي " �عني �ستوي في الدعوة إلى هذه الكلمة األنبیاء �لهـم والر ]٦٤[آل عمران

 دعوتهم إلى التوحید.
ي أن قال: النـووي: �عنـ الزهري" عن ومعمر و�ونس، صالح بن �یسان، "رواه :-رحمه هللا-ثم قال 

م بیـانهم، �عنـي �لهـهؤالء الثالثة وافقـوا شـعیًبا فـي روا�ـة هـ م مـروا ذا الحـدیث عـن الزهـري، وقـد تقـدَّ
م بیــانهم إال صــالح بــن �یســان  وهــو أبــو محمــد، وُ�قــال: أبــو الحــارث ،یــونس، ومعمــر، والزهــري تقــدَّ

صــالح بــین �یســان الغفــاري مــوالهم المــدني، وقیــل: مــولى بنــي عــامر، وقیــل: مــولى آل معیقیــب 
–رأى عبــد هللا بــن عمــر، وابــن الز�یــر  ،عبــد العز�ــز الدوســي، وصــالٌح هــذا مــؤدب ولــد عمــر بــن

ســمع مــن ابــن عمــر، وابــن الز�یــر، وســـمع  ،وقــال �حیــى بــن معــین: ســـمعهما ،-رضــي هللا عــنهم
ــا�عین عمــرو بــن دینــار وموســى بــن ُعیینــة، �محمــد بــن  ــا�عین روى عنــه مــن الت جماعــاٍت مــن الت

 عجالن، ومن غیرهم مالٌك، وابن ُعیینة ومعمر وآخرون.
 ستحسن.أذم؟ مدح؛ ألن أصلها أم ئل عنه أحمد بن حنبل، فقال: �خن �خن، مدح سُ 

صــاحب المســتدرك:  �ــابن البیــع قــال الحــاكم أبــو عبــد هللا محمــد بــن عبــد هللا النیســابوري المعــروف
توفي صالح بن �یسان وهو ابن مائـٍة ونیـٍف وسـتین سـنة، و�ـان لقـي جماعـًة مـن أصـحاب رسـول 

تلمــذ علــى الزهــري، وتلقــن منــه العلــم وهــو ابــن تســعین �عــد ذلــك ثــم  ،-وســلمصــلى هللا علیــه –هللا 
 ة. سنة، ابتدأ �التعلم وهو ابن تسعین سن

هذا توارثه �ثیٌر من أهل العلم أهل التراجم قالوا: إنه بدأ التعلیم ابن تسعین سنة، واختلفـوا فـي ذلـك 
ي قلــب طالــب العلــم، و�قضــي تســعین أو ســبعین، لكــن أقــل مــا قیــل: خمســین، وهــذا یبعــث األمــل فــ

 مـاذاصالح بن �یسان بدأ التعلم ولحیته بیضاء، �عني أقل مـا قیـل: خمسـین خـالص  ،على الیأس
�قي؟ تعلم وأدرك، حتى ُعد من �بار اآلخذین عن الزهري من الطبقة األولى من طبقـة الـرواة عـن 

الــتعلم فــي الصــغر أثبــت  وال شــك أن ،، ولــه نظــائر مــن المحــدثین وغیــرهم تعلمــوا فــي الكبــرالزهــري 
ــا وصــلت التســعین بــدأت الــتعلم، �مكــن مــا تــدرك  وأولــى، مــا �قــول: �هللا أنــا أغــامر بهــذه الحیــاة ولمَّ
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أو مــــا تــــدرك التســــعین، قــــال: خــــالص نصــــبر إلــــى الخمســــین، مــــن �ضــــمن لــــه البقــــاء إلــــى  ائً شــــی
 الخمسین، ومن �ضمن له التحصیل �عد الخمسین؟

فهــو روایتــه مــن  -رحمــة هللا علــیهم أجمعــین–أكبــر مــن الزهــري  وهــو صــالح :قــال �حیــى بــن معــین
 روا�ة األكابر عن األصاغر.

سـمى �ُ وقال الكرماني: "�عني هؤالء الثالثة وافقوا شعیًبا في روا�ة هذا الحدیث عـن الزهـري، ومثلـه 
 نــه ُســمية؛ أل�المتا�عــة، وفائــدتها التقو�ــة والتأكیــد والتــرجیح �كثــرة الــرواة، وهــذا هــو المتا�عــة المقیــد

أن هـذه  المتا�ع علیه وهو الزهري ولـو لـم ُ�سـمَّ لكـان النـوع اآلخـر مـن المتا�عـة إًذا مطلقـة، ثـم اعلـم
لیمـان أبو ا البخاري عن الثالثة �اإلسناد المذ�ور �أنه قال: أخبرنا أن یروي  العبارة تحتمل وجهین:

غیـر أبـي -آخـر یـروي عـنهم �طر�ـقٍ  الزهـري، وأن أخبرنا هؤالء الثالثـة عـن قال: -الحكم بن نافع-
هم �حتمل في روایتـه للثالثـة. اآلن یـروي عـن الزهري  كما أن آخر وأن یروي عنهم �طر�قٍ  ،-الیمان

 یروون عنه؟ یروون عنه؛ ألن في روایته الحدیث للثالثة" هو یـروي لهـم الحـدیث، و�نقلـون عنـهأم 
 الحدیث.
ن ابـن عبـاس، وأ بـن عبـد هللا عـن عبیـد هللا روي عـن�حتمل في روایتـه للثالثـة أن یـ الزهري  "كما أن

 یروي لهم عن غیره �هللا أعلم. هذا ما �حتمله اللفظ، و�ن �ان الظاهر اتحاد السند".
إذا  اآلن إیراد هذه االحتماالت، و�إمكان الكرمـاني أن �قـف علـى الحقیقـة إذا خـرَّج الحـدیث السـیما

�جه مـا �حتـاج أن یتـردد وُ�ـورد هـذه االحتمـاالت؛ خرَّج الحدیث من الصحیح نفسه في مواضع تخر 
نتقـده ألنها احتماالت عقلیة ما تثبَّت من نفس الكتاب، واألسانید �لها موجودة في الكتاب؛ ولـذلك ا

 الحافظ ابن حجر �أن االحتماالت العقلیة ال مدخل لها في هذا الفن.
ل قـا و�ونس ومعمـر عـن الزهـري" "ورواه صالح بن �یسانقال ابن حجر متعقًبا الكرماني: قولـه: 

البخــــاري عــــن الثالثــــة �اإلســــناد المــــذ�ور �أنــــه قــــال:  أن یــــروي  الكرمــــاني: �حتمــــل ذلــــك وجهــــین:
�حتمـل  الزهـري  �ما أن الزهري، وأن یروي عنهم �طر�قٍ  أخبرنا هؤالء الثالثة عن ،أبو الیمان أخبرنا

عبـاس، وأن یـروي لهـم عـن غیـره و�ن ابـن  عبیـد هللا عـن أ�ًضا في روا�ـة الثالثـة أن یـروي لهـم عـن
 كان الظاهر االتحاد.

واالحتمـاالت العقلیـة  ،: هذا الظاهر �اٍف لمـن شـم أدنـى رائحـة مـن علـم اإلسـناد-ابن حجر–قلت 
ت �عنـي لـو أرد ،لهـا مـدخلفأمـا االحتمـاالت العقلیـة المدللـة  ،المجردة ال مـدخل لهـا فـي هـذا الفـن"

ا مـــدخل فـــي هـــذا الفـــن وفـــي غیـــره، لكـــن االحتمـــاالت العقلیـــة ولكـــل احتمـــاٍل دلیلـــه لهـــ ،احتمـــاالت
 المجردة ال مدخل لها في هذا الفن. 

یــونس،  وال ســمع مــن ،صــالح بــن �یســان لــم یلحــق أ�ــا الیمــان ألن "وأمــا االحتمــال األول فأشــد �عــًدا؛
ـــو �ـــان مـــن أهـــل النقـــل  ـــى مـــا عـــداه، ول �عنـــي –وهـــذا أمـــٌر یتعلـــق �النقـــل المحـــض، فـــال یلتفـــت إل

لـــو �ـــان مـــن أهـــل النقـــل الطلـــع علـــى �یفیـــة روا�ـــة الثالثـــة لهـــذا الحـــدیث �خصوصـــه،  -كرمـــانيال
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فاســتراح مــن هــذا التــردد، وقــد أوضــحت ذلــك فــي �تــابي (تغلیــق التعلیــق)" ابــن حجــر وصــل هــذه 
المعلقــات فــي صــحیح البخــاري المعلقــات عــدتها ألــف وثالثمائــة وثالثــة وأر�عــین �لهــا موصــولة فــي 

وستین أو مائة وتسعة وخمسین، فالموصول في الصـحیح فـي موضـٍع آخـر هـذا  الصحیح إال مائة
هــو الــذي �حتــاج إلــى فالعبــرة �الموصــول، لكــن مــا لــم ُیوصــل فــي الصــحیح  ،ال نحتــاج إلــى دراســته

 �حث عن أسانیده.
 ،ووصـــلها فـــي فـــتح البـــاري  ،وصـــل هـــذه األحادیـــث فـــي (تغلیـــق التعلیـــق) -رحمـــه هللا–ابـــن حجـــر 

ــ ــاٍب متوســط، ثــم اعتصــره �كتــاٍب ســماه: (التشــو�ق إلــى وصــل التعلیــق) ابــن واختصــر التغلی ق �كت
مـا  حجر له عنا�ة فائقة �البخاري، وعنا�ة ال شـك أنهـا معتمـدة علـى َتضـلُّع فـي هـذا العلـم، السـیما

یتعلق بهذا الكتاب العظیم، و�ثیٌر من الشراح �أتي �ما في الصحیح ما ینقضـه، �عنـي فـي موضـٍع 
أو �جتهـد فـي فهـم  ،للموضـع اآلخـر تبـین لـه مـا أشـكل علیـه، لكنـه ُیـورد االحتمـاالتآخر لو رجع 

 شيء، وهو منصوٌص علیه في الصحیح نفسه.
قال: "ولو �ان مـن أهـل النقـل الطلـع علـى �یفیـة روا�ـة الثالثـة لهـذا الحـدیث �خصوصـه، فاسـتراح 

ــا إلیــه إشــارة ُمفِهمــة، وُأشــی ،مــن هــذا التــردد، وقــد أوضــحت ذلــك فــي �تــابي (تغلیــق التعلیــق) ر هن
إبــراهیم بــن  أخرجهــا المؤلــف فــي �تــاب (الجهــاد) بتمامهــا مــن طر�ــق صــالح وهــو ابــن �یســان فروا�ــة
ابــن عبــاس، وفیهــا مــن  عــن عبیــد هللا بــن عبــد هللا عــن الزهــري، عــن صــالح بــن �یســان، عــن ســعد،

عنـد  بـل، ولكنـه انتهـى حدیثـهالزوائد ما أشرت إلیه في أثناء الكالم على هذا الحدیث من قو الفوائد 
  ."طورابن النا ولم یذ�ر قصة ،"وأنا �ارٌه" :زاد هنا أبي سفیان: "حتى أدخل هللا علي اإلسالم" قول

أبـي سـفیان:  انتهـى عنـد "قـول ،ولكنه انتهى حدیثه" �عني في الجهـاد مـن روا�ـة صـالح بـن �یسـان"
  .حتى أدخل هللا علي اإلسالم وأنا �اره"

یـونس  المـذ�ور، وروا�ـة إبـراهیم بـدونها مـن حـدیث مسـلم و�ـذا أخرجـه، ابن النـاطور ة"ولم یذ�ر قص
اللیــث، وفــي االســتئذان  بهــذا اإلســناد أخرجهــا المؤلــف فــي الجهــاد مختصــرًة مــن طر�ــق الزهــري  عــن

ه قْ ُســ�ســنده �عینــه، ولــم �َ  الزهــري  عــن یــونس، كالهمــا عــن ،ابــن المبــارك مختصــرة أ�ًضــا مــن طر�ــق
ابــن  اللیــث، وذ�ــر فیــه قصــة عــن عبــد هللا بــن صــالح مــن طر�ــق الطبرانــي ســاقه بتمامــهبتمامــه، وقــد 

 .كذلك ساقها المؤلف بتمامها في التفسیر" الزهري  عن معمر الناطور، وروا�ة
و�یراد االحتماالت یدل على علمه �الكتـاب الـذي �شـرحه أو علـى  ،تاآلن الكرماني أورد االحتماال

ــ امتصــور تصــورً  هــو حه؟ �عنــي هــلعــدم علمــه �الكتــاب الــذي �شــر  ــه إلــى  اإجمالی� للكتــاب مــن أول
 ؟�ما هو حال �ثیـر مـن النـاس ،و�خفى علیه الحدیث الذي �عده ،أو هو �شرح هذا الحدیث ،آخره

دعنا نشرح هذا الحدیث، الحدیث الذي یلیه ما نعرف متنه وال إسناده، حتى نصل إلیه فضـًال عـن 
ین أو ألف أو ألفـي حـدیث، لكـن تصـور الكتـاب قبـل البـدء �شـرحه أحادیث الحقة �عد مائة أو مائت
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ا؛ لـُیلم �أطرافـه، فیكــون علـى  علــى ثقـٍة تامـة أنـه لـن یــنقض  -وهـو �شـرح الموضـع األول-مهـم جـد�
 .هذا الشرح فیما سیأتي

ابن حجر ذ�ر في مواضع من شرحه �عدما ینقـل عـن الكرمـاني �قـول: وهـذا جهـٌل �الكتـاب الـذي  
ــ ــورد �شــرحه؛ ألن ــاني أو الثالــث أو العاشــر وُ� ه یــرد هــذه االحتمــال راو�ــة الحــدیث فــي الموضــع الث

االحتمــاالت  :-رحمــه هللا–نقــل �عتمــد علیــه، و�مــا قــال الحــافظ  أو ؛ ألنــه مــا عنــده شــيءاحتمــاًال 
 العقلیة ال مـدخل لهـا فـي هـذا الفـن، وروا�ـة معمـر وهـو الثالـث عـن الزهـري سـاقها المؤلـف بتمامهـا

 سیر. في التف
قطعــًة  ابــن النــاطور "وقــد أشــرنا إلــى �عــض فوائــد زوائــده فیمــا مضــى أ�ًضــا وذ�ــر فیــه مــن قصــة

مـا روى هـذا الحـدیث عـن واحـٍد مـن الثالثـة،  أ�ـا الیمـان مرسـلة، فقـد ظهـر أن الزهـري  مختصرة عـن
ما روى ال عن صالح بن �یسان، وال عن یـونس، وال  ،و�نما رواه عن شعیب �ما في هذا الموضع

ن مـا روى هـذا الحـدیث عـ أ�ا الیمان عمر، وقد أورده الكرماني واالحتمال األول، فقد ظهر لك أنم
عبـد  عبیـد هللا بـن إنما رواه ألصحا�ه �سنٍد واحد عـن شـیٍخ واحـد وهـو الزهري  واحٍد من الثالثة، وأن

بـن �یسـان، هللا عتبة بن مسعود، وأن أحادیـث الثالثـة عنـد المصـنِّف، وأن أحادیـث الثالثـة صـالح 
أبــي الیمــان، ولــو احتمــل أن یرو�ــه لهــم أو لبعضــهم عــن  غیــر و�ــونس، ومعمــر عنــد المصــنَّف مــن

 .شیٍخ آخر لكان ذلك اختالًفا قد �فضي إلى االضطراب الموجب للضعف"
ر أنـــه رواه   أو  ولـــو احتمـــل أن یرو�ـــه لهـــم ،�عنـــي لـــو قلنـــا �االحتمـــال الـــذي أورده الكرمـــاني لـــو ُقـــدِّ

ــا قــد ُ�فضــي إلــى لبعضــهم عــن شــی ٍخ آخــر غیــر عبیــد هللا بــن عبــد هللا بــن عتبــة لكــان ذلــك اختالًف
وتعــالى الموفــق والهــادي  االضــطراب الموجــب للضــعف، فــالح فســاد ذلــك االحتمــال، �هللا ســبحانه

ة إلى الصـواب ال إلـه إال هـو" �یـف روایتـه روا�ـة الزهـري لهـذا الحـدیث عـن غیـر عبیـد هللا أو روا�ـ
أو روا�ــة واحــد مــن الثالثــة عــن الزهــري �كــون فیــه اضــطراب، �یــف �كــون فیــه  شــعیب عــن الزهــري 

 اضطراب؟ 
المضطرب هو الحدیث الذي ُیروى على أوجٍه مختلفة متسـاو�ة، �عنـي قبلنـا أن ُیـروى عـن الزهـري 

وجــه الــذي عرفناهــا أر�عــة وجــوه: صــالح بــن �یســان، و�ــونس، ومعمــر، وشــعیب الــذي المــن غیــر 
 طراب.معنا، ما قالوا: اض

قــال: "ولــو احتمــل أن یرو�ــه لهــم أو لبعضــهم عــن شــیٍخ آخــر لكــان ذلــك اختالًفــا قــد ُ�فضــي إلــى 
االضــطراب الموجــب للضــعف، فــالح فســاد ذلــك االحتمــال، �هللا ســبحانه وتعــالى الموفــق والهــادي 

فمتــى  ،ا، وأحیاًنــا �كــون التعــدد مقوً�ــاإلــى الصــواب ال إلــه إال هــو" �عنــي أحیاًنــا �كــون التعــدد قادًحــ
 ُ�عتبر قادًحا، ومتى ُ�عتبر مقوً�ا؟

 طالب:.........
 كیف؟ 
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 طالب:.........
ال..ال قـد �كـون دخـول الـراوي طالـب العلـم المبتـدئ وحتـى المتوسـط والعـالم فـي الحـدیث قـد �جعلـه 
ــذین روي عــنهم  مثــل هــذا، لكــن إذا دلــت القــرائن أنــه ُمقحــم أو أن الــراوي عــن هــؤالء المجموعــة ال

رواه عنهما ولـم یثبـت عـن أحـدهما ال �عینـه ولـم یثبـت تـرجیح أحـد الطـر�قین علـى اآلخـر، الحدیث 
فهذا هو االضطراب، لكن إن أمكن ترجیح أحد الطر�قین على اآلخر انتفى االضطراب قد ُ�فضـي 

 إلى االضطراب الموجب للضعف فالح فساد ذلك االحتمال.
لخصـه ابـن حجـر فـي (انتقـاد االعتـراض)  ،)و�الم ابن حجر هذا لخصه العیني في (عمدة القاري 

ي) �عد أن ذ�ر �الم العیني �حروفه، قال: "فأخذ الكالم �طولـه" �عنـي أخـذه العینـي مـن (فـتح البـار 
م فیه وأخَّر ،�حروفه ن وأوهم أنه من تصـرفه ولـیس �ـذلك، هـذه طر�قـة مـن �سـتفید مـن اآلخـر� ،فقدَّ

مـن  نزلتـه تـأبى أن ینقـل الكـالمملكـن  ،(فـتح البـاري)بدون عزو، العیني ینقل الورقة والورقتین مـن 
 في التصر�ف. اغیر تصرف، إنما یتصرف �اختصار وز�ادة وتقد�م وتأخیر؛ لیكون مقامه واضحً 

افة ولیس األمر �ذلك" أوًال: أنه ما عزى الكالم، ومن بر�ـة العلـم إضـ ،قال:" وأوهم أنه من تصرفه
  القول إلى قائله.

لـم جاء �ألفاٍظ ُ�ستشـف منهـا اإلعجـاب �مـا �تـب مـع أنـه نقلـه مـن غیـره، أهـل العاألمر الثاني: أنه 
قــد �صــدر مــن �عــض المحققــین مــنهم وأهــل اإلخــالص �ــالم ُ�فهــم منــه شــيء مــن االغتــرار �ــالنفس 

اءة �غـري القـارئ �قـر  ،علَّـك أال تجـده فـي موضـٍع آخـر ،واإلعجاب بها، تجده �قول: اقرأ هذا الكـالم
شــك أن المظنــون �مثــل هــذا أنــه ُ�غــري �ــه مــن �ــاب الحــرص علیــه، والحــث علیــه؛  هــذا الكــالم، وال

 .-جلَّ وعال-لیكسب أجر هذا القارئ، وأجر من دله هذا القارئ على قراءته إلى ما شاء هللا 
 ."وأوهم أنه من تصرفه ولیس �ذلك"

فــي  - تعــالىإن شــاء هللا-والحــدیث أخرجــه اإلمــام البخــاري فــي اثنــي عشــر موضــًعا �ــأتي بیانهــا  
 دروٍس الحقة، �هللا أعلم.

 وصلى هللا وسلم على نبینا محمد وعلى آله وأصحا�ه أجمعین.
 نعم، هذا �قول: فائدة: قال الحافظ في الثالث عشر.

 �عني في آخر الكتاب.
ــه علیهــا أنــه �عتنــي غالًبــا �ــأن �كــون فــي ال حــدیث ومــا اتفــق لــه مــن المناســبات ولــم أر مــن نبَّ

ألخیـر �تاٍب من �تب الجامع مناسبة لختمه، ولو �انت �لمة فـي أثنـاء الحـدیث ا األخیر من �ل
 أو من الكالم علیه.

 . "و�ان هذا آخر شأن هرقل"�عني �ما وقع هنا في آخر بدء الوحي ذ�ر 
 عنه مع أن هو الملك و�یده السلطة؟ ن �قول: هل �حتاج هرقل أن قومه یرضو 
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یثبـت أمـامهم، ولكـان  أن ب �امل أو ما أشبه ما �مكـنال شك أن الشخص �مفرده في مواجهة شع
 بیده ما بیده.

 نعم.
 طالب:.........

 .نعم
 طالب:.........

الة علیه الصـ–ال ُتكثر ال ُتكثر منها؛ ألن اإلكثار �حتاج إلى دلیل، و�ن �ان في عموم قوله ، نعم
 مانع من ذلك.یدل على أنه ال  »والعمرة إلى العمرة �فارة لما بینهما«: -والسالم

 طالب:.........
 ألمك، ما اعتمرت لها أبًدا اعتمر ألمك.

لورقـة اكیف �ان القدماء ُ�عدلون في �تـبهم �اإلضـافة والحـذف والتغییـر، هـل �ـانوا یلغـون تلـك 
 و�كتبونها من جدید؟

على �ل حـال المخطوطـات موجـودة واإلضـافات والحـذف �لهـا موجـودة، فهنـاك مـا ُ�سـمى �ـاللحق 
ار وُ�شــ ،الــذي ُیــراد الز�ــادة فیــه ،ج مــن أصــل الكتــاب مــن بــین الكلمــات فــي الموضــع الــذي ُیــزادُ�خـرَّ 

ن أولـه ِمـفُیزاد أن هذا من األصل، وأما مـا ُیـراد إلغـاؤه فُیضـرب علیـه �ـالقلم، وُ�قـال:  ،إلى الحاشیة
 ِمـن من، وفـي آخـره إلـى، �عنـي مـن هـذا الموضـع إلـى ذلـك الموضـع زائـد؛ ولـذلك �كتبـون علیـه ال

 و�لى ال، �عني لیس من الكتاب أو ال ُیوجد في األصل.  
 طالب:.........

 .نعم
 طالب:.........

 حج عن أبیـك«الحج �قبل النیا�ة والعمرة تقبل النیا�ة  ،اعتمر عن أمك، فضل هللا واسع ،ما �ضر
 ».واعتمر

  
 


